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Tilstede
Tobias, Erik Ece, Paulina, Andreas, Ida, Philip, Camilla, Feliks.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Erik ble valgt til referent.

Saksliste
• Ordstyring

Forslag om at vi har et ordstyringssystem med en ordstyrer hver gang. Dette skal velges på starten av
møtet. Hvis det er mange som vil snakke kan man skrive i chat. Alle er enige om dette. Tobias ble valgt til
ordstyret for møtet.

• Lesesalsplasser
Lesesalssystemet sist semester fungerte dårlig, selv om det var lite vi kunne gjøre med det. Et mulig forslag
til forbedring er å fjerne ¼ av plassene, slik at ¾ kan brukes hele tiden. Det var omtrent ¾ av plassene
som var delt ut i fjor. Fagutvalget ønsker en bedre fordeling av plassene. Opplevelsen var at løsningen
forrige semester ikke fungerte veldig bra, da løsningen både ble misbrukt, og det var ofte få i lesesalene.
Vi har et ønske om å utnytte plassene på en bedre måte. Vårt forslag er å spørre om denne løsningen er
mulig. Hvis vi får lov deler vi ut plasser etter dette formatet. Vi har ennå ingen ide om hvor vi skal legge
stoler og bord. Hvis vi ikke får lov, så deler vi ut på en annen måte. Fagutvalget stemte for å sende en
mail til instituttet angående nytt forslag om lesesalplasser.

• MAT1120
Det har vært klager på undervisningen av emnet MAT1120, som tradisjonen tro har gått hvert høstsemester
i flere år.Fagutvalget mottok en lengre klagemail vi må ta stilling til, men kommunikasjonen i utvaøget har
ikke vært slik den burde, og fagutvalget ønsker å innvolveres i mailkorrespondansen om den kritikkverdige
gjennomføringen av undervisningen i nevnte emne.

• Reach"
En problemstilling fagutvalget tar ved en senere anledning, men med en klar problemstilling rundt at
fagutvalget må bli bedre på å promotere diverse saker.

• Ukens sudoku
Et forslag om ukentlig sudokuoppgaver som tegnes opp i VB og legges ut på instagram. Øskelig å starte
med sudokuen allerede fredag 22.Januar
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• Mail
Når det kommer til mail har fagutvalget ikke gjort en god nok jobb med å svare på henvendelser. Det
ble lagt vekt på at svar på mail må skrives på en formell måte, slik at vi blir oppfattet som en seriøs
institusjon. Når det kommer til mailkorrespondanse skal den, hvis ansvarsområdet svarer til mailens tema,
svare. Det er også viktig å legge til resten av fagutvalget blir involvert i mailer der det er naturlig.

• Emneevaluering
Det var noen feil i årets emneevaluering for MAT1120. For eksempel, det ble stilt spørsmål om midtveis-
eksamen selv om faget ikke har midtveiseksamen. - Kan en person som har faktisk hatt disse fagene før
ta over vervet? Ønske om flere personer innblandet i emneevalueringen. Det bør være en dialog mellom
fagansvarlig og MFU. Dette er i øyeblikket ikke en aktuell problemstilling, og kan dermed tas opp ved en
senere anlending.

• Kartlegginsundersøkelse
Forespørsel fra faddersjefen ved MN-fakultet om fagutvalget kan fylle ut et skjema angående studentenga-
sjementet og demokratiet ved MN fakultet. - https://nettskjema.no/a/172735 Fagutvalget valgte å svare
på nettskjemaet i plenum.

• Arrangementer
Det er bevilget penger til digitale arrangementer over zoom. MFU skal avholde en digital bedriftspresentasjon
28. Januar. Forslag om arrangementer ble nevnt, blant annet Quiz, spillkveld eller digitalt escaperoom,
ideelt sett med jevnlig intervall.

Eventuelt
Ingenting på eventuelt.

Neste møte blir mandag 25. Januar.

mailto:fagutvalg-liste@math.uio.no

